
 

 

 به سوی فروشگاه های اینترنتی

اًغبى اس آغبس آفزیٌؼ تبکٌَى رٍػ ّبی تدبری هتفبٍتی را تدزثِ کزدُ اعت. در اثتذا عیغتن تجبدل کبال رایح ثَد. ؽکبرچی گَؽت 

ثالِ  را ثب عالح ػَض هی کزد. ایي عیغتن اؽکبالت فزاٍاًی داؽت. هثالً هوکي ثَد ؽکبرچی ًتَاًذ عالالح عالبسی را دیالذا کٌالذ کالِ      

گَؽت احتیبج داؽتِ ثبؽذ. در ایي صَرت گَؽت ّب فبعذ هی ؽذًذ. در ثؼعی توذى ّب عیغتن کبالی هحجَة ثالِ ٍخالَد آهالذ. در    

عزسهیٌی کِ گٌذم غذای اصلی هزدم آى ثَد، ؽکبرچی گَؽت را ثب گٌذم ٍ گٌذم را ثب خٌگ افشار تؼَیط هی کالزد. ایالي رٍػ ّالن    

اس ؼزف دیگز هؼیبری ثالزای عالٌدؼ ارسػ آى ٍخالَد     زسهیي ّبی هختلف هتفبٍت ثَد.هؾکالت سیبدی داؽت. کبالی هحجَة در ع

 .  ذاؽت ٍ حول ٍ ًقل آى ّن هؾکل ثَدً

ثذٍى ؽک اختزاع دَل اٍلیي اًقالة در سهیٌِ تدبرت ثَد. ارسػ آى هؾخص ثَد، حول آى آعبًتز ثَد، فبعذ ًوی ؽذ ٍ ّوِ ؼبلالت  

ُ ای ثَد کِ حتی تب چٌذ دِّ قجل کوتز کغی اًتظبر یک اًقالة دیگز را داؽت. ارتجبغ ثالیي  آى ثَدًذ. فَایذ اعتفبدُ اس دَل ثِ اًذاس

تدبرت ٍ تکٌَلَصی دیز سهبًی اعت کِ ٍخَد داؽتِ ٍ اداهِ دارد. در ٍاقغ، یک دیؾزفت تکٌیکی ثبػث رًٍال  تدالبرت ؽالذ ٍآى ّالن     

خت کؾالتی را ثالِ کالبر ثزدًالذ تالب اس دریالب ثگذرًالذ ٍ ثالِ         عبل قجل اس هیالد، فیٌیقیبى تکٌیک عب ۰۲۲۲عبخت کؾتی ثَد. در حذٍد 

عزسهیي ّبی دٍر دعت یبثٌذ. ثب ایي دیؾزفت، ثزای اٍلیي ثبر هزسّبی خغزافیبیی ثزای تدبرت ثبس ؽالذ ٍ تدالبرت ثالب عالزسهیي ّالبی      

 دیگز آغبس ؽذ.  

فالبت سهالبًی را ًیالش کوزًالگ ًوالَدُ ٍ      اکٌَى، ؽجکِ خْبًی ایٌتزًت هبًٌذ ّوبى کؾتی اعت کِ ًِ تٌْب اصل خغزافیبیی، ثلکالِ اختال 

آغبس ؽذ. ثزای گغتزػ ٍ دذیزػ، تدالبرت   ۰۷۹۲صحٌِ را ثزای ًوبیؾی دیگز آهبدُ کزدُ اعت. تزکیت تدبرت ٍ الکتزًٍیک اس عبل

. الکتزًٍیک السم اعت کِ دیؼ ًیبسّبی ایي فٌبٍری اس خولِ سیزعبختبر هخبثزاتی، هغبئل قبًًَی ٍ ایوٌالی دیالبم رعالبًی هْیالب ؽالَد     

ّوبًب  -هْوتزیي ّذف در تدبرت حبل چِ اس رٍػ ّبی ثغیبر دیؾزفتِ الکتزًٍیکی اعتفبدُ کٌذ ٍ چِ اس رٍػ ّبی عٌتی ٍ قذیوی

دعتیبثی ثِ دَل ٍ عَد ثیؾتز اعت. ؼجیؼتبً در ایي هیبى، ًقؼ ثبًک ّب ٍ هؤعغبت اقتصبدی در ًقالل ٍ اًتقالبل دالَل ثغالیبر حیالبتی      

ٌتزًت قبثلیت ّبی تدبری خَد را ػالٍُ ثز خٌجِ ّالبی ػلوالی ٍ تحقیقالبتی ثالِ ًوالبیؼ گذاؽالت،       ای ۰۷۷۱اعت. ٌّگبهی کِ در عبل

هؤعغبت تدبری ٍ ثبًک ّب در کؾَرّبی دیؾزفتِ اٍلیي ًْبدّبیی ثَدًذ کِ تالػ خذی خَد را ثزای اعتفبدُ ّز چِ ثیؾالتز اس ایالي   

ًٍیک اهزٍسی اعت. عپظ ثِ عزػت هؾخص ؽذ کالِ ایٌتزًالت   خزیبى ثِ کبر اًذاختٌذ. هحصَل تالػ آًْب ًیش ّوبى ثبًکذاری الکتز

 ثغتز ثغیبر هٌبعجی ثزای اًَاع فؼبلیت ّبی ثبًکذاری ٍ اقتصبدی ثِ ؽوبر هی رٍد.

 * تدبرت الکتزًٍیک در ایزاى

ز ایي ؽزکت ایزاى هبًٌذ دیگز کؾَرّب، دارای ؽزکت ّبی ثغیبری اعت کِ ثزای تَعؼِ ثبسار خَد ثِ ایٌتزًت ٍاثغتِ اًذ. ّذف ثیؾت

ّب اس دبیگبُ ّبیی کِ در ایٌتزًت ایدبد هی کٌٌذ، ّوبًب تَعؼِ صبدرات اعت. هتأعفبًِ فزٍػ در ؽجکِ ایٌتزًت هخبرج سیبدی دارد ٍ 

ثزای ثغیبری هقزٍى ثِ صزفِ ًوی ثبؽذ. ؽزکت ّبی ثشرگ دًیب ثب عزهبیِ ّبی کالى ٍ دزعٌل کبفی، دبیگبُ ّبی تخصصالی را ثالزای   

بدرات ٍ فزٍػ تدبری ایدبد کزدُ اًذ. ؽزکت ّبی هتؼذدی ًیش در ایزاى دعت ثِ ایدبد چٌیي اهکبًبتی سدُ اًذ، اهالب  هَاردی چَى ص

اس آًدبیی کِ ٌَّس ّیچ هتَلی ٍ هزکشیتی ثزای ایي دذیذُ ٍخَد ًذارد؛ ایي عبسهبى ّب ثِ صَرت خشیزُ ای ٍ خَد هحَر اقالذاهبتی را  

تدبرت را در ثز ًگزفتِ ٍ ثِ صَرت هقؽؼی اًدبم هی ؽَد. ّیچ آهالبر دقیقالی ّالن اس کالبرثزاى     اًدبم هی دٌّذ کِ ٌَّس دزٍعِ کبهل 

ایٌتزًت ٍ اعتفبدُ کٌٌذگبى اس کبهپیَتز ؽخصی در دعت ًیغت ٍ ٌَّس ثِ صَرت یک ؼزح هلی ثِ آى ًگبُ ًؾذُ اعت. ثٌبثزایي، در 

 زف دٍلت دارد.هزحلِ کَدکی ٍ ًَدبیی اعت ٍ ًیبس ثِ هزاقجت ٍ حوبیت سیبدی اس ؼ



 

 

 تؼزیف تدبرت الکتزًٍیک ●

تدبرت الکتزًٍیک اًدبم کلیِ فؼبلیت ّبی تدبری ثب اعتفبدُ اس ؽجکِ ّبی ارتجالبؼی کالبهپیَتزی، ثالِ ٍیالضُ ایٌتزًالت اعالت. تدالبرت        

ٍ الکتزًٍیک، ًَػی، تدبرت ثذٍى کبغذ اعت. ثِ ٍعیلِ تدبرت الکتزًٍیک تجبدل اؼالػبت خزیذ ٍ فزٍػ ٍاؼالػبت السم   ثزای حوالل 

ًقل کبالّب، ثب سحوت کوتز ٍ هجبدالت ثبًکی ثب ؽتبة ثیؾتز اًدبم خَاّذ ؽذ. ؽزکت ّب ثزای ارتجبغ ثالب یکالذیگز، هحالذٍدیت ّالبی     

فؼلی را ًخَاٌّذ داؽت ٍ ارتجبغ آًْب ثب یکذیگز عبدُ تز ٍ عزیغ تز صَرت هی دذیزد. ارتجبغ فزٍؽٌذگبى ثب هؾتزیبى ًیش هی تَاًذ ثِ 

ِ یک ثب ّز هؾتزی ثبؽذ. ثِ ػجبرت دیگز، تدبرت الکتزًٍیک ًبهی ػوَهی ثزای گغتزُ ای اس ًزم افشارّب ٍ عیغالتن ّالب   صَرت یک ث

خػ، ثالز اػؽبی اػتجبر، دزداخت ثِ صالَرت  خَی اؼالػبت، هذیزیت تجبدالت، ثزرعی ٍظؼیت اػتجبر،  اعت کِ خذهبتی هبًٌذ خغت ٍ

ثِ ػْذُ هی گیزًذ. ایي عیغتن ّب سیزثٌبی اعبعی فؼبلیت ّبی هجتٌی ثز ایٌتزًت  گشارػ گیزی ٍ هذیزیت حغبة ّب را در ایٌتزًت

را فزاّن هی آٍرًذ. ّذف اس ثِ کبرگیزی تدبرت الکتزًٍیک، ارائِ رٍؽی خذیذ در اًدبم اهَر ثبسرگبًی هی ثبؽذ. ثِ ٍاعؽِ ایالي رٍػ،  

هغالتقل اس هزسّالبی    –والبم خزیالذاراى در عزتبعالز خْالبى     تبخزاى قبدرًذ کِ هحصَالت ٍ خذهبت خَد را ثِ ؽکل توبم ٍقت ٍ ثالِ ت 

 ػزظِ کٌٌذ. –خغزافیبیی ٍ هلیت ّب 

ثغیبری اس هزدم، تدبرت الکتزًٍیک را هٌحصز ثِ خزیذ ٍ فزٍػ اس ؼزی  ؽجکِ ایٌتزًت هی داًٌذ، در حبلی کِ ایي اهز فقػ ثخالؼ  

 ُ ٍعیؼی اس خٌجِ ّبی هختلف تدبری ٍ اقتصبدی را درثزکَچکی اس تدبرت الکتزًٍیک را تؾکیل هی دّذ ٍ ایي هفَْم اکٌَى گغتز

 گزفتِ اعت. ثِ عبدگی هی تَاى ّزگًَِ فؼبلیت تدبری ٍ هبلی ثیي هؤعغبت ٍ افزاد هختلف را در حیؽِ تدبرت الکتزًٍیک گٌدبًذ.

ٍ ثالبسدّی ثیؾالتز ؽالزکت    . ّوکبری، رقبثالت  ،تکٌیک ّب ٍ ؽگزدّبی ثبسرگبًی اط ّذف اس تدبرت الکتزًٍیک کِ در ٍاقغ تزکیجی اس

عبل گذؽتِ عجت تَاًبیی ؽزکت ّب در سهیٌِ ّبیی هثل اصالح رٍػ ّالبی تدالبرتی ٍ    ۰۱ثِ ؼَری کِ ؼی  .ّبی هختلف هی ثبؽذ

دیؾزفت در سهیٌِ ارتجبؼی ثب ؽزکت ّبی هزتجػ ٍ ثبالخزُ گغتزػ داهٌِ ثبسرگبًی، تدبری حتی در هقیبط ّالبی ثالشرگ ٍ خْالبًی    

 ؽذُ اعت.

 زًٍیک دارای سیز ؽبخِ ّبی ػوذُ ای ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ:تدبرت الکت

 تدبرت الکتزًٍیک( ۰

 کغت ٍ کبر الکتزًٍیک( ۰

 ثبساریبثی الکتزًٍیکی( ۳

 ثبًکذاری الکتزًٍیکی( ۱

 کبرت ّبی َّؽوٌذ( ۱

 هذیزیت رٍاثػ ػوَهی ثب هؾتزی( ۶

 هشایب ٍ هؼبیت تدبرت الکتزًٍیک ●

َد ایي اعت کِ تدبرت الکتزًٍیک غیز اس هَاردی کِ دیؼ اس ایي ثالِ آى اؽالبرُ ؽالذ چالِ     عؤالی کِ هوکي اعت ّن ایٌک هؽزح ؽ

 فبیذُ ای دارد.

 افشایؼ فزٍػ ٍ در دی آى افشایؼ درآهذ ٍ تَاى عزهبیِ گذاری ▪

 افشایؼ عؽح رفبُ سًذگی هزدم اس ؼزی  ایدبد اؽتغبل، کبّؼ تزددّب ٍ افشایؼ عزػت ػول ▪



 

 

 خْبًی ؽذى ▪

 کبّؼ ّشیٌِ ّبی تجلیغبت ثزای ؽزکت ّب ثِ دلیل ػذم حعَر ٍاعؽِ ▪

الجتِ ّوچَى توبم فٌبٍری ّب ٍ تکٌَلَصی ّبی عبخت ثؾز هؼبیجی ّن در اعتفبدُ اس تدبرت الکتزًٍیالک ٍخالَد دارد، ثزخالی اس ایالي     

 هؼبیت ثِ قزار سیز اعت:

 تأثیز ًبؽٌبختِ آى ثز رٍاثػ اختوبػی اًغبى ▪

 ت ػذم تَاًبیی ؽزکت ّبی کَچک ٍ کبّؼ تَلیذٍرؽکغتگی ثِ ػل ▪

 ثغتزّبی السم ثزای تدبرت الکتزًٍیک ●

 یک عیغتن ثبًکی رٍاى ٍ دقی  ▪

 قَاًیي گوزکی، هبلیبتی ٍ ثبًکذاری الکتزًٍیک ▪

 کذ تدبری هحصَل ٍ ایدبد اهٌیت اؼالػبت ▪

 ت(تْیِ ٍ تذٍیي ًظبم هبلی اؼالػبت ٍ ًظبم حقَقی اؼالع رعبًی )کپی رای ▪

 هحزهبًِ ثَدى اؼالػبت ؽخصی ▪

 تؽجی  هقزرات هلی ثب هقزرات هتحذالؾکل ثیي الوللی ▪

 ّوکبری داًؾگبُ ّب، هزاکش تحقیقبتی ٍ عبسهبى ّبی هختلف ▪

 دذیزػ اعٌبد الکتزًٍیکی تَعػ قَُ قعبئیِ ▪

 تأهیي، صذٍر ٍ ثِ کبرگیزی کبرت َّؽوٌذ ▪

 دبد ثغتز هخبثزاتی ثِ ؽکل ثی عینتأهیي خؽَغ ارتجبؼی دزعزػت ٍ هؽوئي ٍ ای ▪

 

 سّزا ثیذی -  عویِ هیزًظبهی

 رٍسًبهِ ایزاى

 


